Về hưu chưa được 03 tháng, được sự tín nhiệm của chi bộ Mỹ Tân 4 và bà con nhân dân tổ dân phố 50, ông
Lê Ngọc Hạt được bầu Phó Bí thư chi bộ, lại trúng cử tổ trưởng dân phố 50. Với sự tâm huyết, nhiệt tình và
trách nhiệm của người đảng viên, ông đã vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, hoàn thành xuất sắc
mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng với chi bộ, phối hợp với Tổ dân phố 49 vận động nhân dân Kiệt 227 Nguyễn Văn Thoại hiến đất mở
đường từ 3,5-4m thành đường rộng 5-5,5m; vận động các nhà hảo tâm gần 150 triệu đồng để hỗ trợ giúp đỡ
cho gia đình khó khăn sửa sang lại cổng, tường rào sau khi hiến đất. Để phong trào “Toàn dân tham gia
Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” đạt kết quả, từ nguồn trích lũy các năm của tổ, ông đã mua 50
bình chữa cháy, mỗi bình 130.000đ cấp cho các hộ dân trong tổ chưa có điều kiện trang bị, nên 100% các hộ
trong tổ đều có bình chữa cháy. Bên cạnh đó, ông đã phối hợp với Ban Công tác mặt trận vận động các nhà
hảo tâm hỗ trợ 33.000.000đ/93.000.000đ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho bà Phan Thị Sỏ - là hộ nghèo tại
khu dân cư, để gia đình bà Sỏ “an cư lạc nghiệp”, yên tâm sinh sống, làm ăn; ngoài ra, ông đã vận động ủng
hộ đồng bào bão lụt miền Trung với số tiền 4.200.000đ.

Cùng đồng hành với bà con trong thời gian thực hiện phòng chống dịch Covid-19, ông đã vận động các nhà
hảo tâm hỗ trợ hai đợt dịch với 33 xuất quà, tổng giá trị 5.255.000đ, trao cho những gia đình đang gặp khó
khăn, già yếu, bệnh tật, đau ốm thường xuyên trong khu dân cư. Chủ động liên hệ Hội Thánh truyền giáo
Cao Đài Đà Nẵng hỗ trợ 242 xuất quà, chia sẻ với bà con trong khu dân cư, đặc biệt Tổ dân phố 44, 45 đang
bị cách ly hoàn toàn với 130 xuất, tổng trị giá 60.500.000 đồng. Trong dịp Tết nguyên Đán 2021, ông đã vận
động các nhà hảo tâm ủng hộ và trích một phần kinh phí trích lũy của tổ trao mỗi hộ gia đình một phần quà,
tổng trị giá 5.772.000 đồng.

Ông Lê Ngọc Hạt trao quà cho bà con trong đợt dịch Covid- 19

Ông cùng với cấp ủy chi bộ thăm hỏi, hỗ trợ 10 kg gạo hàng tháng cho 01 hộ nghèo; vận động Tổ đảng viên
đương chức ủng hộ kinh phí tổ chức Khuyến học, trung thu, đặc biệt có 3 xuất quà, mỗi xuất 300.000đ trao
tặng những gia đình gặp khó khăn trong dịp Tết Cổ truyền dân tộc với kinh phí 3.000.000 đồng.

Có được những kết quả đó, Ông nói, ông rất tâm đắc với lời Bác Hồ dạy: "Dễ trăm lần không dân cũng
chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong", vì vậy trong thực hiện nhiệm vụ ông luôn phát huy quyền làm chủ
của bà con trong tổ, chú ý lắng nghe những tâm tư, tình cảm của người dân, mọi việc phải được bàn bạc đi
đến đồng thuận tiến tới hành động. Bà con nhân dân tổ dân phố 50 luôn tự hào khi nói về tổ trưởng của mình
- ông Lê Ngọc Hạt. Bà Phan Thị Sỏ chia sẻ “Ông Hạt rất là gần gũi, ai có hoàn cảnh khó khăn gì đó là kêu
gọi hỗ trợ, để người ta không thấy cái sự nghèo của mình rồi lại mặc cảm; bà con nhân dân trong tổ rất là
vui mừng khi mình có một tổ trưởng vì dân như vậy”.
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